LIS2A05-Listasaga
Námsáætlun, haustönn 2020
Kennari/kennarar:

Netfang/netföng:

Helga Kristrún Hjálmarsdóttir

hkristrun@bhs.is

Lýsing:
Í áfanganum kynnast nemendur völdum tímabilum í listasögunni, frá list Forn-Grikkja til upphafs
módernismans á síðari hluta 19. aldar. Farið verður yfir mikilvægustu kafla úr listasögunni, kynntir
verða helstu straumar, stefnur og áhrifavaldar. Kynntir verða helstu listamenn frá ýmsum tímabilum.
Í síðari hlutanum er rakin saga samtímalistar og farið yfir helstu stefnur, straumar og listamenn.
Fjallað verður um ýmsar byltingarkenndar hugmyndir sem fram hafa komið um listina, jafnt sem
tilkomu nýrra miðla og aðferða.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
•

helstu stefnum og straumum valinna tímabila í listasögu vesturlanda

•

samfelldri sögu listar á vesturlöndum frá upphafi til dagsins í dag

•

grundvallarhugtökum í listasögunni

•

skilja gildi listasögunnar í félagslegu samhengi

•

hvernig samfélag og tíðarandi hefur áhrif á listina

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
•

leita sér upplýsinga með lestri bóka og notkun upplýsingaveitna

•

greina ólíka stíla og innihald myndlistar á þeim tíma sem um er fjallað

•

vinna með öðrum nemendum að greiningu myndverka og miðla henni munnlega og sjónrænt

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
•

greina myndverk út frá myndbyggingu, formum, litanotkun, inntaki, stíl og efnistökum.

•

tengja þróun í myndlist við aðrar listgreinar og samfélagslegar og hugmyndafræðilegar
hræringar á hverjum tíma

•

miðla þekkingu sinni á myndlist og hönnun munnlega, skriflega og sjónrænt með
greiningarhugtökum úr listsagnfræði

Námsmat:
{Sundurliðað, tímasetningar í töflu á baksíðu}

Námsgögn:
Námsgögn frá kennara á námsvef Innu.

Aðrar mikilvægar upplýsingar:
Vegna óvissu í þjóðfélaginu þá hef ég skipulagt kennsluáætlun með tilliti til fjarnáms
fyrir nemendur út önnina. Ef breytingar verða á fjarnámi í staðnám þá áskil ég mér rétt
til að breyta kennsluáætlun.

Vika

Dags.

Námsþættir

Námsmatsþættir

34

Kynning á áfanga og vinnu vetrar. Forsögulist

1.Verkefni
2,5%

Forn Grikkir

2. Verkefni 5%

Róm/Rómaveldi
Miðaldir-nokkrir stílar. Endurreisn

3. Verkefni
15%
4. Verkefni
2.5%

Barokk Rokókó, Nýklassík

5. Verkefni 5%

39

18.-21.
ágúst
24.-28.
ágúst
31.ág.4. sept.
7.-11.
sept.
14.-18.
sept.
21.-25.
sept.

Rómantík, Impressionismi

6. Verkefni 5%

40

28.sept2. okt.

Post-Impressionism
Expressionismi

Varða I

41

5.-9. okt.

Kúbismi, Abstract Dada, Súrealismi.

7. Verkefni 5%

42

12.-16.
okt.
19.-23.
okt.
26.-30.
okt.
2.-6.
nóv.
9.-13.
nóv.
16.-20.
nóv.
23.-27.
nóv.
30.nóv.4. des.
7.-11.
des.
14.-17.
des.

Kúbismi, Abstract Dada, Súrealismi.

8. Verkefni 5%

Popplist
Popplist

Hausthlé
9. Verkefni 5%
10. Verkefni
10%

Dada, Súrealsimi

Varða II

OP-Art, Minimalismi

Samtímalist

11. Verkefni
5%
12. Verkefni
5%
13. Verkefni
5%
14. Verkefni
25%

Samtímalist

Kennslu lýkur

Einkunnaskil

Varða III

35
36
37
38

43
44
45
46
47
48
49
50
51

Íslensk myndlist
Íslensk myndlist

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

